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املستشفى حريص على تعزيز التوعية 

»املواساة اجلديد« شارك مدرسة  روض الصاحلني االحتفال بيوم الصحة العاملي

ش��ارك مستشفى امل��واس��اة اجلديد 
مدرسة روض الصاحلني االحتفال بيوم 
الصحة العاملي عبر فريق طبي تولى 
تقدمي بعض الفحوصات للطالب من 
قياس مستوى السكر والضغط وكتلة 
اجل��س��م. وق��دم��ت استشارية األطفال 
وعضو باملجتمع األوروبي لغدد وسكر 
األطفال في مستشفى املواساة الدكتورة 
مها اخل��ول��ي م��ح��اض��رة تطرقت فيها 
للتوعية مبرض السكرى عند األطفال 
وأهمية ممارسة الرياضة والتغذية 
السليمة، والبعد عن األطعمة اجلاهزة 
ال��ت��ي حت��ت��وي على نسبة عالية من 

الدهون للسيطرة على نسبة السكري.
وأوض���ح���ت اخل��ول��ي أن “العالج 
األساسي لطفل السكري هو األنسولني 
مؤكدة أن مرض السكري ليس وصمة 
عار، أو عائقاً أمام ممارسة الطفل حلياته 
بطريقة طبيعية  مشددة على أهمية أن 
تكون معاملة األهل للطفل املصاب بداء 
السكري طبيعية وجتنب اخلوف الزائد 
واإلفراط في تدليله  بحجة أنه مريض.«

وأش�����ارت ف��ي ال��س��ي��اق ذات����ه ال��ى 
بعض العوامل التي تزيد م��ن فرص 
االصابة باملرض ومنها بوجود تاريخ 

عائلي لإلصابة، أو التعرض لبعض 
الفيروسات أو زي���ادة ال���وزن ، وقلة 

النشاط الرياضي.
وأشارت إلى أن حتليل نسبة السكر 
بشكل منتظم وض��ب��ط م��س��ت��واه من 
األمور املهمة في العالج مؤكدة أنه يقلل 
من املضاعفات املزمنة، ويساعد على 
استقرار نسبة السكر في ال��دم، إضافة 
إلى أنه يساعد على حتديد طرق العالج 

وجرعات األنسولني.
وج��ددت تأكيدها أن احملافظة على 
مم��ارس��ة ال��ري��اض��ة وال��غ��ذاء السليم 
امل��ت��وازن يجعل طفل السكري ينمو 
بصورة طبيعية جسمانًيا وعقالنًيا 
ويساهم بشكل فعال في ضبط مستوى 
السكر مشددة على أهمية غسل اليدين 
والشعر وتقليم األظ��ف��ار وغيرها من 

أمور النظافة.
م��ن جانبها ق��ال��ت  م��دي��رة تطوير 
األعمال والتسويق في املستشفى علياء 
السيد إن مستشفى امل��واس��اة اجلديد 
ح��ري��ص على تعزيز التوعية ضمن 
فعاليات االحتفال بيوم الصحة العاملي 
مقدمة الشكر للفريق الطبي املشارك 
وللدكتورة مها اخلولي على ما قدمته 

من معلومات طبية قيمة ح��ول مرض 
السكرى عند االط��ف��ال وكيفية جتنب 
مضاعفاته كما ق��دم��ت الشكر إلدارة 

م��درس��ة روض الصاحلني وحرصهم 
على اإلحتفال باليوم العاملي للصحة  
وزي���ادة مستوى الصحي ل��دى طلبة 

امل��درس��ة ك��ون أن التوعية الصحية 
مسؤولية مشتركة  تستلزم التعاون 

والتكاتف من جميع املؤسسات.

جانب من مشاركة مستشفى املواساة اجلديد

اليوسف تفقد مزارع الوفرة والعبدلي واجتمع مع املزارعني املنتجني 

الدماك: سنستمر بالزراعة من أجل احلفاظ على األمن الغذائي

أش���اد امل����زارع فيصل ع���وض ال��دم��اك 
باجلهود ال��ت��ي ي��ق��وم بها رئ��ي��س الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
الشيخ محمد اليوسف واستماعه وتفهمه 
ملشاكل إخوانه املزارعني خالل زياراته التي 
قام بها ملزارع الوفرة والعبدلي  الزراعيتني 

ويجتمع بعدد كبير من املزارعني املنتجني. 
وق��ال ال��دم��اك  ف��ي تصريح صحفي إن 
الشيخ ال��ي��وس��ف راف��ق��ه ب��اجل��ول��ة نائب 
امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع ال��زراع��ة دالل رجب 
وعدد من املسؤولني في هيئة الزراعة حيث 
استمع لهموم ومطالب امل��زارع��ني وعلى 
الرغم من تكرار تلك املطالب إال أنها تعتبر 
ضرورة قصوى إلستمرار الزراعة بالبالد 
خاصة فيما يخص مشكلة التسويق وقلة 
املنافذ التسويقية وطالب بعض املزارعني  
بضرورة اإلهتمام بنظافة املنطقة الزراعة 
واالهتمام بأمن املزارع من العمالة السائبة 
وتقوية التيار الكهربائي للمزارع وزيادة 

ضخ املياه املعاجلة.
وأك��د الدماك أن اللقاء ك��ان أخويا بكل 
ما حتمله ه��ذه الكلمة من معنى وه��ذا ما 
أعتدناه من أبناء األسرة احلاكمة وخاصة 
امل��س��ؤول��ني م��ن��ه��م وق���د أث��ل��ج ص��دورن��ا 

ك��م��زارع��ني تفهم الشيخ محمد اليوسف 
لهموم امل��زارع��ني وأخ��ذ مالحظاتهم بعني 
االعتبار ووع��د بوضع احللول خلدمتهم 
وهذه بداية طيبة وخاصة ما شهدناه من 
سياسة نتمنى أن تكون بداية وضع احللول 
للعديد من املشاكل التي أصبحت تؤرق 
املزارع الكويتي وتقف حجر عثرة في تقدمه 

وتطوره لألفضل .
وأوض��ح أن ع��ددا من امل��زارع��ني طالبوا 
بوضع الدراسات املستعجلة واحللول  آلفة 
سوسة النخيل التي بدأت تفتك  بالنخيل 
في شمال وجنوب البالد وما يتمناه املزارع 
القضاء على ه��ذه السوسة ب��أق��رب وقت 
والتي كلفت املزارعني خسائر طائلة ويجب 
توفير األدوية الالزمة ملقاومتها واملهندسني 
الزراعيني مع دراس��ة جميع املشاكل التي 
استمع لها م��ن إخ��وان��ه امل��زارع��ني ووع��د 

بوضع احللول لها .
وأش��اد بتفهم نائب املدير العام لقطاع 
ال��زراع��ة بهيئة ال��زراع��ة دالل رج��ب على 
إملامها بجميع املشاكل التي أصبحت تؤرق 
امل���زارع الكويتي وخاصة كبار املنتجني 
وبابها دائما مفتوح للجميع وتسعى حلل 
املشاكل التي تواجههم وهذا مطلب رئيسي 

لكل مزارع منتج .
وق��ال ال��دم��اك: إن إش��ادة رئيس الهيئة 
الشيخ محمد اليوسف والوفد املرافق له 
لالنتاج التي تقدمه امل��زرع��ة بعد قيامه 
بجولة في جميع أركانها أمر يثلج الصدر 
ويجعلنا نستمر بالزراعة ألننا نرى من 
يهتم بهذا املنتج القومي ومينح املزارعني 

أهمية خاصة ونعدهم أننا سنبقى جنود 
لهذا البلد نسعى بكل ما لدينا لرد اجلميل 
له وسوف نستمر بالزراعة من أجل احلفاظ 
على األمن الغذائي في البالد وسوف ننوع 
من االنتاج قدر املستطاع وال نقدم للمستهلك 
سوى إنتاج نخب أول وهذا بشهادة جموع 

املستهلكني في جميع مناطق الكويت.
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د.مها اخلولي خالل احملاضرة

امل����ؤس����س����ات ال�����ت�����ع�����اون وال����ت����ك����ات����ف م������ن ج���م���ي���ع  ت���ت���ط���ل���ب  ال����ص����ح����ي����ة م����س����ؤول����ي����ة م����ش����ت����رك����ة   ال����ت����وع����ي����ة   : ال����س����ي����د  ع����ل����ي����اء 

امل�������رض م�����ض�����اع�����ف�����ات  م�������ن  ي�����ق�����ل�����ان  م������س������ت������واه  وض������ب������ط  م����ن����ت����ظ����م  ب����ش����ك����ل  ال�����س�����ك�����ر  ن����س����ب����ة  حت����ل����ي����ل   : اخل�������ول�������ي  م�����ه�����ا  د. 

اليوسف ودالل رجب يستمعان للمزارعنيالشيخ محمد اليوسف وفيصل الدماك في جولة باملزرعة 

جانب من اجلولة

منطقة مبارك الكبيرالصحية أقامت 
فعالية »مدرستي معززة للصحة«

حت��ت رع��اي��ة وك��ي��ل وزارة 
الصحة للشئون الفنية د.عبد 
ال��رح��م��ن امل��ط��ي��ري، وحضور 
مدير إدارة الصحة املدرسية، 
د.اف��ت��ك��ار ال��ع��دوان��ي، أق��ام��ت 
شعبة الصحة املدرسية مبنطقة 
مبارك الكبير فعالية )مدرستي 
م���ع���ززة ل��ل��ص��ح��ة( مب��درس��ة 
اإلمام الشافعي االبتدائية بنني 
مبنطقة صباح السالم  مبنطقة 
م��ب��ارك الكبير بالتعاون مع 
جمعية ضاحية صباح السالم 
ال��ت��ع��اون��ي��ة، ومنطقة مبارك 

الكبير التعليمية
وقالت مدير ادارة الصحة 
املدرسية، د.افتكار العدواني 
في كلمة ألقتها خالل االحتفال” 
“مدرستي م��ع��ززة للصحة” 
ت��أت��ي تتويجاً خلطة شاملة 
ل��ل��ت��ع��اون ب��ني ك��ل م��ن وزارة 
ال��ص��ح��ة م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ادارة 
ال��ص��ح��ة امل��درس��ي��ة و وزارة 
التربية متمثلة في منطقة مبارك 
الكبير التعليمية، و ترسيخا 
ألهمية الشراكة املجتمعية بني 
املؤسسات املجتمعية احمللية، 
وذلك لتحقيق رسالة سامية و 
هي تعزيز الصحة و التعليم 
للطلبة و العاملني باملجتمع 
امل��درس��ي و املجتمع احمليط و 
ه��ي م��ا ي��ع��رف ب��إس��م امل��درس��ة 

املعززة للصحة .
وأك��دت العدواني أن العام 
الدراسي 2018/2017 م هو 
ال��ع��ام االول لتطبيق مبادرة 
م���ش���روع امل������دارس امل��ع��ززة 
للصحة ، مبينة أنه مت ترشيح 3 
مدارس من كل محافظة لتحسني 
ق��درات��ه��ا امل��ادي��ة و البشرية 
لتوفير بيئة صحية مالئمة 
للعمل و التعلم معاً لتؤهلها 

للقيام ب��دور فعال في تعزيز 
صحة املجتمع .

ك��م��ا أش�����ارت أن امل����دارس 
كانت على مستوى املسئولية 
ضمن رؤي���ة شاملة لتنشئة 
طلبة قادرين على احلفاظ على 
صحتهم من خالل اتخاذ قرارات 
و ممارسة السلوكيات احلياتية 
الصحيحة ال��ت��ي متكنهم من 
حتقيق ذلك .وقدمت العدواني 
الشكر لرئيس شعبة الصحة 
امل���درس���ي���ة د. دع����اء ع��ث��م��ان 
جلهودها املستمرة في تطوير 
خ���دم���ات ال��ص��ح��ة امل��درس��ي��ة 
مبنطقة مبارك الكبير، وحتقيق 
النجاح الباهر ملشروع املدارس 
امل��ع��ززة للصحة ف��ي امل��دارس 

التابعة للمنطقة.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ��ي��س 
مجلس ادارة جمعية ضاحية 
صباح السالم التعاونية سلمان 
امل��ط��ي��ري إن دور اجلمعيات 

ال��ت��ع��اون��ي��ة ال ي��ق��ت��ص��ر على 
ت��وف��ي��ر ال��س��ل��ع االستهالكية 
وال��غ��ذائ��ي��ة وبيعها بأسعار 
م��ن��اس��ب��ة ل��ت��خ��ف��ي��ف األع��ب��اء 
املالية عن أرباب األسر، وكذلك 
م��س��ؤول��ي��ة مجتمعية حتتم 
عليها دعم األنشطة االجتماعية 
والتوعوية، الفتاً أن جمعية 
ص��ب��اح ال��س��ال��م ال��ت��ع��اون��ي��ة 
ب��امل��س��اه��م��ة ش���رف���ت ب��دع��م 
“فعاليات وم��ع��رض امل��دارس 
املعززة للصحة” الذي تتبناها 
وزارة الصحة ممثله في إدارة 
الصحة املدرسية التي لها جهد 
كبير في توعية أبناءنا الطالب 
بتبني األسلوب الصحي السليم 
باختيار ال��وج��ب��ات الصحية 
بعناية، والبعد عن الوجبات 
السريعة التي لها آثار جانبية 
سيئة على صحة الطالب ومن 
أخطرها السمنة املفرطة التي 

يعاني منها الكثير من الطالب.

جانب من الفعالية

العبداجلادر: »خبرات« يسير بخطى ثابتة نحو حتقيق أهدافه
 أك���د رئ��ي��س وم��ؤس��س امل��ش��روع 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن د.ص����الح 
العبداجلادر ب��أن امل��ش��روع الوطني 
للمتقاعدين )خبرات( يسير بخطي 
ثابتة نحو حتقيق أه��داف��ه، لتطبيق 
ب��ع��ض امل���ب���ادرات ب��ن��ظ��ام ال��ش��راك��ة 
التخصيصية وأن األم��ور تسير كما 
هو مخطط له ليتم اإلعالن عن العديد 
م��ن امل���ب���ادرات واألن��ش��ط��ة اخلاصة 
ل��ل��م��ش��روع ال��وط��ن��ي للمتقاعدين 

)خبرات(.
وأوضح العبداجلادر في تصريح 
صحفي أن من تلك امل��ب��ادرات تنظيم 
العديد من ال���دورات التدريبية مثل 
ال���دورة التدريبية املتميزة بعنوان 
املستشار احملترف للمتقاعدين في 
املوسم الثاني والذي حاضر فيها كل 
من الدكتور صالح العبداجلادر الذي 
تناول مبحاضرته جانب كيف تصبح 
خبيرا محترفا ، وال��دك��ت��ور عدنان 
احلداد تناول  ماذا تريد أن تصبح بعد 
التقاعد ، واملهندس طارق الصقعبي 
وال���ذي أش��ار ع��ن تعريف املستشار 

باللغة .
ون���وه ال��ع��ب��د اجل����ادر إل���ي تبني 
مشروع املركز االستشاري والذي يعد 
األول من نوعه ويختص في استثمار 
خبرات املتقاعدين في مجال تقدمي 

االستشارات ملختلف اجلهات.
وأش���ار إل��ى اج��ت��ي��از املتقاعدين 
ال��ع��دي��د م��ن ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

التي تصقل خبرتهم  ومنها املوسم 
التدريبي الثالث والذي تناول تسويق 
ال��ذات والقوة الناعمة وفنون اإللقاء 
واخلطابة ، وال���دورة املميزة والتي 
كانت بالتعاون مع املعهد العربي 
للتخطيط بعنوان )برنامج املشاريع 

الصغيرة  للمتقاعدين( .
ونوه العبداجلادر يتخلل املبادرات 
العديد من الفعاليات التي تنظمها 
إدارة املشروع الوطني للمتقاعدين 
مثل الديوانية الشهرية وال��ت��ي مت 
استضافت بنك الدم ورحلة الشاليهات 
اخلاصة للمتقاعدين واملتقاعدات و 
املاراثون الثاني للمتقاعدين للمشي 
ف��ي ح��دي��ق��ة ج��م��ال ع��ب��دال��ن��اص��ر في 
منطقة الروضة وشارك فيه أكثر من 
70مشارك ومشاركة من املتقاعدين 
واملتقاعدات ومت تكرمي الثالث مراكز 
األولي للماراثون و مت إطالق رابطة 
املتقاعدين ل��ه��واة ل��ل��دراج��ات وذل��ك 
حتفيز األخوة املتقاعدين واملتقاعدات 

ملمارسة الرياضة بشتي أنواعها .
وأك��د العبداجلادر أن ع��ام 2018 
سيكون حافال في املشاريع والدورات 
وورش العمل للمتقاعدين التي سوف 
ينطلق منها تنظيم احلفل السنوي 
الثاني ملتقي جتربتي وتنظيم دورة 
ط��ور م��ه��ارات��ك 3 مقهى املتقاعدين 
وإط���الق امل��رك��ز ال��ري��اض��ي املتكامل 
للمتقاعدين وامل���وس���م ال��ت��دري��ب��ي 
ال���س���ادس وإط�����الق امل���رك���ز امل��ال��ي 

االستثماري للمتقاعدين ومشروع 
التعاون مع مؤسسات املجتمع املدني 
ومشروع استدامة النقل املعرفي بني 

املتقاعدين وموظفي الدولة .
وأش��ار العبداجلادر إل��ى أن شهر 
م��اي��و اجل����اري س���وف ي��ك��ون حافال 
باملشاريع من خالل انطالق مشروع 
ص��ن��دوق امل��ت��ق��اع��دي��ن االج��ت��م��اع��ي 
ومبادرة هيئة اخلبراء للمتقاعدين 
ومبادرة رابطة املدربني املتقاعدين 
وإص����دار ال��ع��دد ال��س��اب��ع م��ن مجلة 
امل��ت��ق��اع��دي��ن وإط����الق م��رك��ز رج��ال 

األعمال للمتقاعدين وس��وف يستمر 
االجن��از بتنظيم دورة طور مهاراتك 
الرابع وم��ب��ادرة املخترعني وتنظيم 
املؤمتر السنوي الثالث للمتقاعدين 
ومؤشر املتقاعدين 2018 وتنظيم 
رحلة املتقاعدين إلى جزيرة فيلكا أما 
في شهر يونيو سيتم تنظيم الغبقة 
الرمضانية ومسابقة حفظ القرآن 
الكرمي ورحلة العمرة الثانية واملوسم 

التدريبي السابع .
واختتم ال��ع��ب��داجل��ادر تصريحه 
أن شهر يوليو سيكون أيضا حافال 

بإطالق املكتبة االلكترونية ومجلة 
املتقاعدين في عددها الثامن وتنظيم 
احل��ف��ل ال��س��ن��وي جلميع العاملني 
باملشروع وسيتم تنظيم االستبيان 
الثاني للمتقاعدين في شهر سبتمبر 
وس���ي���ك���ون ش��ه��ر أك���ت���وب���ر ح��اف��ال 
باألنشطة حيث ستنظم املسابقة 
األول��ى ملوقع احل��وارات للمتقاعدين 
واملؤمتر األول لتبادل اخلبرات بني 
الشباب واملتقاعدين وتنظيم الديوانية 
الشهرية ومجلة املتقاعدين العدد 
اخل��ام��س وإص���دار الهوية اجلديدة 
ألعضاء املشروع ومسابقة العضو 
الفعال م��ن املتقاعدين والبرنامج 
اإلذاعي للمتقاعدين وفي شهر نوفمبر 
يتم تنظيم برنامج إع��داد مستشار 
محترف ومسابقة أف��ض��ل مشروع 
للمتقاعدين وال��دي��وان��ي��ة الشهرية 
ودورة ط���ور م��ه��ارات��ك بشبكات 
التواصل وإط��الق م��ب��ادرة التعاون 
واملؤمتر اخلليجي الثاني ومشروع 
احملافظات الستثمار خبرات املتقاعدين 
وفي شهر ديسمبر يتم تنظيم دورة 
ط���ور م��ه��ارات��ك وت��ن��ظ��ي��م امل��وس��م 
التدريبي اخلامس واحلفل التكرميي 
السنوي الثاني للمتقاعدين ومبادرة 
امل��ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة للمتقاعدين 
وتنظيم االجتماع الثالث ملؤسسات 
وجمعيات التقاعد ومشروع القيادات 
املؤثرة ومشروع ذوي خبرة في إدارة 

بعض شركات القطاع اخلاص.

د.صالح العبداجلادر

اخلارجية
التي تنطوي على إس���اءة بالغة لدولة 
ال��ك��وي��ت فضال ع��ن ال��ت��ص��رف��ات ال��ت��ي قام 
بها بعض العاملني في سفارة جمهورية 
الفلبني التي متثل إخالال وجت��اوزا لالعراف 

الدبلوماسية التي حتكم عالقات البلدين.
كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية 
ف��ي وق��ت سابق أم��س أن األج��ه��زة األمنية 
املختصة متكنت من حتديد هوية املتهمني 
الذين قاموا مبساعدة اخل��ادم��ة الفلبينية 
على الهروب من منزل كفيلها مشيرة إلى أن 
املتهمني ثالثة وهم من اجلنسية الفلبينية 
ومت التعرف عليهم وج��اري إلقاء القبض 

عليهم مع اخلادمة الهاربة.

ناصر الصباح
واجلزر يساعد في تعزيز األمن اخلارجي 
وفي توثيق العالقات والتعاون مع اجلوار. 
من جانبه، قال رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي ال��غ��امن ف��ي تصريح مماثل 
إن هذا اللقاء يعد مبادرة لتعاون صادق 
وم��ت��ج��دد ب��ني )ال��غ��رف��ة( وال��ن��ائ��ب األول 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. 
ليس فقط باعتباره من القيادات املؤمتنة 
على امللف التنموي بل لكونه أيضا صاحب 
م��ش��روع تنموي ج���ريء ت��رى )الغرفة( 
أن��ه ينسجم ف��ي املفهوم واملنطلقات مع 
استراتيجية التيسير ال��ت��ج��اري التي 

طرحتها منذ أربع سنوات.
وب��ني ال��غ��امن أن ه��ذه االستراتيجية 
وامل��ش��روع التنموي الكبير ال��ذي يعمل 
ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ال��ص��ب��اح ع��ل��ى استكمال 
مقوماته ينضويان حت��ت رؤي��ة )كويت 
جديدة 2035( التي أطلقها سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه 

الله ورعاه.
وأكد على ضرورة متابعة وتطوير مثل 
هذا التواصل ليس فقط في إط��ار مشروع 
املنطقة االقتصادية الدولية في الشمال بل 
للبحث املوضوعي أيضا في شأن اهتمامات 

التنمية وهموم القطاع اخلاص.
من جهته قال أعضاء مجلس أمناء املنطقة 
االق��ت��ص��ادي��ة الشمالية وف��ق البيان إنه 
من املنتظر من املشروع باعتباره منطقة 
اقتصادية ح��رة مستقلة إداري���ا سيجري 
متويلها من املستثمرين وأسواق املال وليس 
من املال العام أن يسهم مبا نسبته 25 إلى 
30 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي 

ويشكل موردا رئيسيا للمالية العامة.
وأش���اروا إل��ى أن��ه من املنتظر أن يحقق 
املشروع خطوة متقدمة في طريق التنفيذ 
خالل املرحلة املقبلة بالتعاون مع الصني 
التي أب��دت استعدادا ج��ادا للمساهمة في 

تنفيذ املشروع مقاوال أو مموال أو مستثمرا.
ويضم مجلس أمناء املنطقة االقتصادية 
الشمالية في عضويته كال من فيصل املدلج 
وعدنان البحر وبدر الهاجري وساره أكبر 
وع��م��ران حيات ول��ول��وة النعمة والشيخ 
جابر فهد اجلابر الصباح من مكتب النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

تتمات


